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Abstrakt
Bakgrund: I Sverige ställer lagen högre krav på de bedömningar som görs av 

arbetsförmåga än vad som kan genomföras med dagens befintliga 

bedömningsinstrument. I samband med att begreppet arbetsförmåga började användas 

växte WAI (Work Ability Index) fram och började användas i Finland under 1980-

talet. WAI används på både grupp- och individnivå för att bedöma befintlig och 

framtida arbetsförmåga i relation till nuvarande arbete. Syfte: Att undersöka vilken 

betydelse WAI har i Finland för att identifiera tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare 

samt hur resultatet kan användas i utformandet av insatser/interventioner. Metod: För 

att kunna ta del av upplevelser kring användandet av WAI genomfördes sex intervjuer 

med personal inom den privata företagshälsovården i Finland. Resultat: WAI 

används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid olika företag och 

branscher i Finland. WAI anses vara bra som ett första screeninginstrument och är det 

instrument som anses vara mest allomspännande för att bedöma arbetsförmåga. För 

att fånga upp tidiga tecken på ohälsa anses WAI fungera bäst då det kombineras med 

andra instrument, blanketter och/eller efterföljande diskussion kring frågorna i WAI. 

Detta utgör även en god grund i skapandet av individanpassade interventioner. 

Teamarbetet är viktigt för att kunna använda resultaten av WAI, blanketter, andra 

instrument och diskussioner på ett fullgott sätt. Konklusion: Det krävs samarbete och 

en ständig uppdatering av bedömningsinstrument för att kunna utföra fullgoda 

arbetsförmågebedömningar. Att använda arbetsförmågeinstrument som WAI kan löna 

sig nationalekonomiskt genom att de kan bidra till att identifiera behov av insatser för 

att befolkningen ska kunna hålla sig friska och arbetsföra fram till pensionsålder.

Nyckelord: Arbetsförmågebedömning, Finland, företagshälsovård, WAI (Work 
Ability Index). 



4

Innehållsförteckning

1. Inledning…………………………………………………………………………...6

1.1 Syfte……………………………………………………………………………….8

1.2 Frågeställning……………………………………………………………………...8

2. Material och metod………………………………………………………………..9

2.1 Informanter………………………………………………………………………...9

2.2 Procedur…………………………………………………………………………...9

2.2.1 Planering och föreberedelse……………………………………………..9

2.2.2 Rekrytering av informanter…………………………………………….10

2.2.3 Intervjuer……………………………………………………………….10

2.2.4 Analys av data………………………………………………………….10

2.3 Etiska överväganden……………………………………………………………..11

3. Resultat……………………………………………………………………………12

3.1 Hur används WAI i syfte att identifiera tidiga tecken på ohälsa hos 

arbetstagare?.................................................................................................................12

3.1.1 WAI används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid 

företagen..…………………………………………………………………….12

God kännedom om företaget är en förutsättning…………………………….12

WAI fylls i av arbetstagaren i anslutning till regelbundna 

hälsogranskningar……………………………………………………………13

3.1.2 Resultatet av WAI ”justeras” utifrån en helhetsbild av arbetstagaren…14

Resultatet av WAI kompletteras med individuella samtal med

arbetstagaren………………………………………………………………...15

Det finns många felkällor och etiska dilemman vid ifyllandet av WAI……...15

3.1.3 WAI fungerar bra som screeninginstrument…………………………...17

Etiska problem kan uppstå efter arbetsplatsscreening………………………17

WAI är ett allomspännande instrument för bedömning av arbetsförmåga…..19

Vissa frågor i WAI är särskilt betydelsefulla för att upptäcka tidiga 

tecken på ohälsa……………………………………………………………...19

3.1.4 WAI kan kompletteras med frågor eller instrument för att bättre kunna 

identifiera tidiga tecken på ohälsa……………………………………………20

3.2 Hur används resultatet av WAI i utformandet av effektiva insatser/



5

interventioner?..............................................................................................................22

3.2.1 Teamarbete för riktade och adekvata interventioner…………………...22

3.2.2 Samtal med arbetstagaren utifrån WAI är en första intervention och 

grund för beslut om eventuella vidare insatser……………………………….23

3.2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete med arbetsplatsscreening och uppföljning 

med WAI ger goda framtidsutsikter………………………………………….25

4. Diskussion………………………………………………………………………...27

4.1 Metoddiskussion…………………………………………………………………27

4.2 Resultatdiskussion………………………………………………………………..29

5. Konklusion………………………………………………………………………..33

6. Referenslista………………………………………………………………………34

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3



6

1. Inledning

I Sverige ökade sjukfrånvaron mellan åren 1998 och 2002, sjukskrivningarna steg 

med 85 % och kostnaderna för sjukpenning kom att fördubblas. Detta är ett 

samhällsproblem i och med en mycket hög belastning på socialförsäkringssystemet 

samt att den enskilde individen blir lidande (Carlsson, 2007). Carlsson (2007) skriver 

i sin artikel att enligt § AFL syftar rehabilitering till att återställa arbetsförmågan och 

ge möjlighet till egen försörjning. För att detta ska vara möjligt krävs det en 

arbetsförmågebedömning. Lagen ställer högre krav på de bedömningar som görs av 

arbetsförmåga än vad som kan genomföras med dagens bedömningsinstrument. 

Bedömningen ska till exempel täcka in graden av nedsatt arbetsförmåga, hur länge 

denna kommer att bestå samt vad som kan bedömas i relation till arbetsförmågan. När 

ärendet om arbetsförmåga ska sättas i relation till försäkringsmedicinen ser man ofta 

till två olika situationer; individens arbetsförmåga i det egna arbetet alternativt hur 

arbetsförmågan ser ut i förhållande till arbetsmarknadens konkurrenter. 

Arbetsförmågan ska enligt regeringens proposition från 1996/97:28 inte ses som ett 

statiskt tillstånd utan ska bedömas i relation till de arbetskrav som ställs (Carlsson, 

2007). Det finns tveksamhet om begreppet arbetsförmåga tolkas lika av 

socialförsäkringen som inom medicin (Carlsson, 2007). 

Företagshälsovården i Finland är obligatorisk (Josefsson, 2004). 

Folkpensionsanstalten (FPA) ersätter arbetsgivaren för nödvändiga och motiverade 

kostnader för företagshälsovård. Företagshälsovårdens omfattning beror på de behov 

som finns på arbetsplatsen så som arbetet, arbetsarrangemangen, personalstrukturen 

och arbetsplatsförhållandena med eventuella ändringar över tid 

(Folkpensionsanstalten, 2009). Om ett företag har minst en anställd finns det en lag 

som kräver att företaget ska ha tillgång till företagshälsovård. Genom bland annat 

FPA har samhället möjlighet att ge företagen stöd i form av statliga subventioner. 

Resultatet av Finlands väl utvecklade företagshälsovård är att 90 % av alla anställda 

kommer i kontakt med företagshälsovården vilket utgör ett europeiskt rekord 

(Josefsson, 2004).

Begreppet arbetsförmåga kom till 1981 (Ilmarinen et al., 2005). WAI växte fram och 

började användas i Finland under 1980-talet. Indexet är ett resultat av vetenskapliga 
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studier och togs fram vid Arbetslivsinstitutet i Helsingfors 1998 som en metod för att 

bedöma och följa upp arbetsförmåga (Toumi et al., 1998). Detta i syfte att öka 

människors deltagande i deras arbete och göra arbetslivet och dess kvalité hållbar 

fram till pensionsålder (Berg et al., 2009). Finland är det land som är pionjärer i 

utvecklandet av ett bedömningsinstrument för arbetsförmåga. I Finland används WAI 

i stor omfattning (Torgén, 2009). 

WAI är ett reliabelt instrument (de Zwart et al., 2002). Indexet har bland annat 

använts i studier med syfte att identifiera vilka hinder och personliga riskfaktorer som 

finns vid nedsatt arbetsförmåga. WAI har även använts som ett bedömnings-

instrument för att utvärdera effekter av interventioner med syfte att förbättra 

arbetsförmågan hos arbetstagare samt för att identifiera vilka faktorer som påverkar 

framtidsutsikten för arbetarens oförmåga/förmåga till arbete. WAI används i 

regelbundna hälsogranskningar där det fungerar som ett enkelt instrument för att 

utvärdera individuell arbetsförmåga samt för att mäta arbetsförmåga på gruppnivå 

inom olika företag och branscher (de Zwart et al., 2002). Det används såväl i 

forskning som inom företagshälsovården. Instrumentet bedömer befintlig och 

framtida arbetsförmåga i relation till nuvarande arbete. Syftet med bedömningen är att 

kunna besluta om passande preventiva och rehabiliterande insatser inom arbetslivet. 

Arbetsförmågan bedöms genom att individen själv får fylla i ett formulär (se bilaga 

3), (Carlsson, 2007). WAI består av 10 frågor. Indexets svar räknas samman till ett 

indexvärde och klassificeras in i en av 4 indelningar vilka är: utmärkt (44-49), god 

(37-43), medelmåttig (28-36) och dålig (7-27) (Arbets- och miljömedicin Uppsala, 

2009). WAI fångar upp individuella egenskaper, livsstil, arbetets krav samt psykisk 

hälsa. Instrumentet ser till många olika faktorer som är viktiga i hälsopromotivt syfte 

för att behålla och bevara arbetskraften och förbättra arbetsutförandet (van den Berg 

et al., 2009).  Med hjälp av WAI kan de arbetstagare och personalgrupper som 

behöver stöd identifieras redan i ett tidigt skede. Till exempel rekommenderas 

stödåtgärder eller tilläggsundersökningar för de som bedöms ha dålig arbetsförmåga. 

Vid måttlig arbetsförmåga rekommenderas åtgärder som främjar arbetsförmåga. Vid 

god eller utmärkt arbetsförmåga ges råd om vilka faktorer i arbetet eller livsstilen som 

upprätthåller eller stärker arbetsförmågan. WAI kan också förutspå arbetsoförmåga 

inom den närmaste framtiden (Toumi et al., 1998). Det är oklart hur klassificering och 
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indelning av resultat ser ut idag (Torgén, M. Arbets- och miljömedicin, Uppsala. 

Personlig kommunikation. 2009-05-29).

Det finns väl beprövade referensvärden för 50-55 åringar men det har tidigare inte 

funnits några referensvärden för yngre personer. Kujala et al., (2006) genomförde 

därmed en omfattande undersökning där de använde sig av WAI på 31-åriga 

individer. Indexet visade sig ligga på en högre nivå hos de 31-åriga individerna 

jämfört med resultatet för personer mellan 50-55 år. Utifrån dessa resultat 

rekommenderar Arbetslivsinstitutet i Finland att WAI ska beräknas separat för unga 

(25-35 åringar) respektive för äldre förvärvsarbetare eftersom resultatet av indexet 

skiljer sig kraftigt mellan olika åldrar (Kujala et al., 2006). Liknande resultat har 

iakttagits bland den Svenska befolkningen (Torgén, 2005). Referensvärden används 

för att jämföra hur stor skillnad det är mellan personalens arbetsförmåga och 

referenserna. Indexets fokus ligger i att se nedsatt arbetsförmåga hos olika 

åldersgrupper inom olika yrkeskategorier (Tuomi et al., 1998). Det är viktigt att se till 

att alla individer är olika och att det förekommer skillnader även inom samma 

ålderkategori. Denna aspekt är betydelsefull i bedömning av människors 

arbetsförmåga samt vilka åtgärder som ska sättas in (Näringsdepartementet, 2001). 

Med tanke på att WAI fortfarande är ett högaktuellt instrument som har visat sig 

identifiera tidiga tecken på ohälsa är det av författarnas intresse att genom intervjuer 

med personer som har erfarenhet av instrumentet sammanställa vad dessa personer 

har för upplevelser kring instrumentet och hur de använder det för att finna tidiga

tecken på ohälsa idag. Intervjuer genomfördes i Finland på grund av att det är det land 

som är pionjärer inom området samt innehar störst erfarenheten av instrumentet 

(Carlsson, 2007).  

1.1 Syfte

Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse WAI har i Finland för att 

identifiera tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare och hur resultatet kan användas i 

utformandet av interventioner.

1.2 Frågeställningar

- Hur används WAI i syfte att identifiera tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare?

- Hur används resultatet av WAI i utformandet av effektiva insatser/interventioner?
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2. Material och metod.

2.1 Informanter 

Intervjuer genomfördes med sex personer inom den privata företagshälsovården i 

Helsingfors, Finland.  De sex informanterna var alla kvinnor, talade finlandssvenska 

samt arbetade inom den privata företagshälsovården i Finland. Deras professioner var 

två företagsläkare, två företagshälsovårdare (leg. sjuksköterska med specialisering 

inom företagshälsovård) samt två sjuksköterskor. Informanternas medianålder var 45 

år, men en spridning mellan 35 och 60 år. De hade mellan 6 och 21 års erfarenhet av 

WAI, och hade hand om ca 50-100 företag var á 10-100 arbetstagare per företag.

   

2.2 Procedur

2.2.1 Steg 1: Planering och förberedelse.

Inledningsvis genomfördes en kortare litteraturgranskning för att författarna skulle få 

en översikt och mer kunskap kring WAI som instrument för arbetsförmåge-

bedömning. För att bli mer insatta i ämnet arbetsförmågebedömning deltog författarna 

i temadagen kring arbetsförmågebedömning under Sjukgymnastdagarna 11/10-09. 

Författarna besökte även överläkare Margareta Torgén på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Detta för att Margareta har forskat kring WAI och har bland annat provat 

instrumentet i Sverige samt gett förslag på kompletterande frågor till indexet. 

Den 5/10-09 genomfördes en 2,5 timmar lång intervju med Margareta på institutionen 

för Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Genom intervjun 

fick författarna en djupare inblick i hur WAI fungerar i forskningssammanhang samt 

vad instrumentet har haft för betydelse som underlag för arbetsförmågebedömningar i 

Sverige och Finland vilket var betydelsefullt inför intervjuerna i Helsingfors. 

Intervjun bidrog även till att göra författarna mer insatta i hur företagshälsovården 

fungerar i Sverige idag samt vilka möjligheter den svenska företagshälsovården har 

för att göra adekvata arbetsförmågebedömningar.  Genom intervjun med Margareta 

Torgén fick författarna ökad förståelse kring vilka metodologiska frågor kring WAI 

som är aktuella idag vilket var värdefullt för att kunna vässa intervjufrågorna i 

intervjuguiden.
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En förutsättning för att kunna utföra intervjustudien i Helsingfors var bidrag i form av 

ett stipendium som erhölls från Nord+. 

2.2.2 Steg 2: Rekrytering av informanter.

Genom Margareta Torgén fick författarna kontaktuppgifter till en forskare och 

företagsläkare samt en utbildningsplanerare vid arbetshälsoinstitutet som skulle kunna 

förmedla lämpliga informanter till de planerade intervjuerna i Helsingfors. Dessa två 

personer förmedlade kontaktuppgifter till sammanlagt nio lämpliga informanter att 

intervjua. Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara svensktalande samt 

ha erfarenhet av WAI som instrument för arbetsförmågebedömning.  I urvalet ville 

författarna även ha en så stor spridning som möjligt av ålder, yrkestitel samt antal års 

erfarenhet av WAI samt inriktning mot företag och branscher av olika karaktär. En 

intresseförfrågan skickades ut via mail till samtliga nio. Bifogat i varje mail var ett 

informationsbrev med intervjustudiens bakgrund, syfte och frågeställning samt på 

vilket sätt intervjuerna skulle genomföras (se bilaga 1). Tre av dessa nio valde själva 

att inte delta på grund av att de inte uppfyllde kriteriet för att kunna delta i 

intervjustudien. Slutligen kvarstod sex informanter. Avstämning av plats och tid 

bestämdes av informanterna via mejlkontakt med författarna. 

2.2.3 Steg 3: Intervjuer.

Intervjuerna genomfördes i Helsingfors mellan den 18/10-09 och den 22/10-09. 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Kvale, 1997) som bestod 

av 10 intervjufrågor (se bilaga 2). Intervjuguiden var inte reliabilitets- eller 

validitetstestad. Båda författarna deltog vid varje intervju och tog gemensamt ansvar 

för att ställa relevanta och öppna följdfrågor för att få informanten att utveckla sina 

resonemang ytterligare. Under varje intervju gjordes en ljudupptagning. Varje intervju 

varade mellan 40-90 minuter och genomfördes på varje informants arbetsplats. 

2.2.4 Steg 4: Analys av data.

Ljudupptagningarna skrevs ut ordagrant. Den utskrivna texten analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå (Granheim & Lundman, 2004): 

1) Författarna läste inledningsvis igenom den utskrivna texten upprepade gånger för 

att sätta sig in i innehållet och få en känsla för helheten. 2) Därefter identifierades 
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meningsbärande enheter (citat) i texten som delades upp i tabeller och gavs relevanta 

kodord. 3) Samtliga tabeller skrevs ut i pappersformat och klipptes isär, därefter 

sorterades de meningsbärande enheterna in i olika kategorier (högar) med 

överensstämmande kodord och innehåll. 4) Då vissa meningsbärande enheter kunde 

höra samman med flera kategorier sorterades högarna om alltefter som arbetet 

fortskred, tills författarna kommit fram till en indelning som tydligt beskrev resultatet 

utifrån varje frågeställning. 5) Innehållet i varje kategori kondenserades och beskrevs 

i löpande text i resultatavsnittet.  För att förstärka varje kategori valde författarna ut 

representativa citat som redovisas i slutet av varje kategori. För att ytterligare 

tydliggöra resultatet utifrån studiens två frågeställningar delades vissa kategorier in i 

underkategorier. Innehållet sammanfattades och tydliggjordes därmed för att på ett 

adekvat sätt besvara arbetets frågeställningar.

I och med den språkliga skillnaden mellan svenska och finlandssvenska uppstod viss 

problematik då författarna på en manifest nivå skulle reducera de ursprungliga 

intervjutexterna till kortare och mer koncisa formuleringar, så kallad 

meningskoncentrering. Författarna har genomgående, från texttranskribering till 

slutgiltig resultatredovisning, arbetat gemensamt med texten och diskuterat eventuella 

oklarheter vilket stärker studiens validitet (Kvale, 1997). 

2.3 Etiska överväganden

Studiens fokus ligger på informanternas egna upplevelser av användning av WAI vid 

bedömning av arbetsförmåga hos arbetstagare. Förfrågan om deltagande i intervju 

gjordes genom ett informationsbrev. Informanterna fick själva ta ställning till

deltagande i studien, samt information om att de när som helst och utan bestämd orsak 

kunde avbryta sin medverkan. Ingen av informanterna kan identifieras i rapporten.

Författarna spelade in varje intervju för att sedan transkribera den ordagrant. Efter 

examinerad rapport kommer samtliga band att raderas.  
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3. Resultat

Författarna har valt att dela in resultatet utefter studiens två frågeställningar. 

Resultatet under varje frågeställning redovisas i kategorier med tillhörande 

underkategorier. Resultatet omfattar samtliga sex informanters upplevelser kring 

WAI.  

3.1 Hur används WAI i syfte att identifiera tidiga tecken på 

ohälsa hos arbetstagare?

Resultatet visade att informanternas upplevelser kring hur WAI kan användas för att 

identifiera tidiga tecken på ohälsa kunde beskrivas i fyra huvudkategorier: WAI 

används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid företagen; Resultatet 

från WAI ”justeras” utifrån en helhetsbild av arbetstagaren; WAI fungerar bra som 

screeninginstrument; WAI kan kompletteras med frågor eller instrument för att bättre 

kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa.

3.1.1 WAI används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

vid företagen.

WAI används både på grupp- och individnivå. Några av informanterna anser dock att 

WAI fungerar bäst på individnivå. På vissa företagshälsovårdsenheter används WAI 

systematiskt i alla hälsogranskningar samt vid placering i arbete och när det gäller 

riktade hälsogranskningar eller åldersgranskningar. Andra enheter använder indexet 

främst vid hälsogranskningar som gäller bedömning av rehabiliteringsbehov. 

Informanterna anser att en god kännedom om företagen samt att arbetstagaren fyller i 

WAI i anslutning till regelbundna hälsogranskningar ger förutsättningar till att tidigt 

kunna upptäcka ohälsa hos arbetstagare.    

God kännedom om företaget är en förutsättning.

Några av informanterna framhöll att de som arbetar inom företagshälsovården i stor 

utsträckning har hand om samma företag under långa perioder vilket gör att det 

skapas goda relationer mellan företag och företagshälsovård. En god relation som 

underlättar kommunikationen vid hälsogranskningarna utgör en god grund för 

företagshälsovården att i god tid upptäcka tecken på ohälsa hos arbetstagarna och på 
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så sätt skapa tidiga interventioner. Frekventa arbetsplatsbesök anses också utgöra en 

del i skapandet av goda relationer. Det ger företagshälsovården en god uppfattning om 

hur arbetsmiljön ser ut och hur arbetstagaren beter sig i den. Hur frekvent 

arbetstagarna önskar att ha kontakt med företagshälsovården varierar beroende på 

företag och individ. En informant framhåller att de arbetstagare som undviker 

hälsogranskningar personligen kontaktas av företagshälsovården. Inför kommande 

budgetplan gör företagen årliga verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen finns väl 

beskrivet vilka blanketter som ska ingå i hälsogranskningen samt hur screeningen av 

arbetsplatsen ska gå tillväga. En informant berättar att på deras företagshälsovårds-

enhet diskuterar läkaren och företagshälsovårdaren tillsammans med arbetsgivaren 

om vad som ska ingå i verksamhetsplanen. Diskussionen grundar sig på vad företaget 

upplever att de har för specifika behov. WAI är ett av flera instrument som kan ingå i 

företagshälsovårdens arsenal av blanketter. En informant framhåller att intresset för 

WAI oftast återfinns på stora företag med många anställda. Små företag kan ibland 

uppleva WAI som för stort. Små företag innebär små arbetsgemenskaper vilket gör att 

de inte får ut lika mycket av instrumentet som ett stort företag. WAI finns översatt till 

många olika språk. En informant arbetar med WAI på tre språk (finska, svenska och 

engelska) och upplever inte att det finns någon översättningsproblematik.

”Stor betydelse också hur väl känner man själva företaget och arbetsmiljön… Vi gör 

ju alltid ett arbetsplatsbesök allra först och då kan man samtidigt lite få bilden av 

hurdan är den där arbetsmiljön och hur är det att arbeta där”. Informant 6.

WAI fylls i av arbetstagaren i anslutning till regelbundna 

hälsogranskningar.

Distribueringen av WAI ser olika ut på olika företagshälsovårdsenheter. Som exempel 

på detta framhåller en informant att sköterskan eller läkaren distribuerar indexet till 

arbetstagarna. Ibland skickas WAI ut tillsammans med andra blanketter som företagen 

valt till i sina verksamhetsplaner. Fem av informanterna använder WAI i 

uppföljningssyfte. Fyra av dessa nämner att de gör uppföljningar vart tredje till femte 

år. Två informanter berättar att de genomför uppföljning i form av hälsogranskningar 

olika frekvent beroende på ålder. En av dessa informanter anser att det går för lång tid 

mellan uppföljningarna och att de borde ske mer frekvent. På en av enheterna 
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genomförs hälsogranskningar på de som är under 50 år med 5 års mellanrum och de 

över 50 år med tre års mellanrum. På en enhet börjar ålderhälsogranskningarna vid 40 

års ålder men informanten har en uttalad önskan om att granskningarna ska börja i en 

tidigare ålder. På en annan enhet utförs hälsogranskningar på arbetstagare mellan 25-

50 år. Arbetstagare som är utsatta för risker i sitt arbete följs upp mer frekvent. 

Kroppsligt arbete ger en stor påfrestning både fysiskt och psykiskt och räknas därmed 

till så kallade riskyrken. Exempel på detta kan vara sådant som höga ljudnivåer, oren 

luft, kemikalier som bland annat kan vara cancerframkallande. Det är viktigt att dessa 

grupper av arbetstagare kommer på hälsogranskningarna. Riskyrken ska enligt lag 

kontrolleras med tre års mellanrum eller ännu mer frekvent beroende på risknivå.

Vissa företagshälsovårdsenheter arbetar efter ett system där arbetstagarna får fylla i 

WAI innan besöket hos företagshälsovården. Detta ger en möjlighet för arbetstagaren 

att fundera kring frågorna innan besöket. På andra företagshälsovårdsenheter får 

arbetstagaren fylla i blanketten på plats vilket ger möjlighet till samtidig diskussion 

kring svar och eventuella oklarheter. 

“Många gånger så funderar man att om de skulle ha tid till exempel hemma eller 

någon annanstans att fylla i det här, att hur annorlunda skulle det här svaret vara när 

de har kunnat fundera på de här sakerna. Att där kan man ju fundera på vilken den 

där fördelen med att de är här och då har vi dem fysiskt med oss men tänker de så 

långt som vi egentligen skulle vilja att de skulle tänka?” Informant 6.

“Jag brukar i allmänhet säga till folk att fundera inte så hemskt mycket. Det som först 

kommer i tanken så släng dit det. Det brukar i allmänhet vara det som är det rätta”.

Informant 5.

3.1.2 Resultatet av WAI ”justeras” utifrån en helhetsbild av 

arbetstagaren.

De flesta av informanterna använder sig av det gamla poängsystemet i samband med 

att de tittar på helhetspoängen. Poängen fungerar som en riktgivande faktor eller som 

ett första steg i att klassificera eventuella problem. Informanterna anser att tidiga 

tecken på ohälsa kan upptäckas genom att resultatet av WAI 

(poängsammanställningen) kompletteras med individuella samtal med arbetstagaren, 
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och genom att hänsyn tas till felkällor och etiska dilemman vid ifyllandet av WAI.      

Resultatet av WAI kompletteras med individuella samtal med 

arbetstagaren.

Efter en statistisk granskning av helhetspoängen av WAI går informanterna in på 

varje fråga och diskuterar frågorna närmare tillsammans med de arbetstagare som 

visar tecken på ohälsa. Individuella utredningar där man går djupare in på varje fråga 

anses vara att föredra då helhetspoängen kan vara missvisande. 

Hur resultatet av WAI utläses blir en subjektiv bedömning av den som utför intervjuer 

individuellt. En informant framhåller att ju längre erfarenhet en profession har av 

arbete inom företagshälsovården samt användning av WAI desto lättare blir det att 

ställa öppna och relevanta följdfrågor och kunna läsa mellan raderna i det 

arbetstagaren berättar under intervjun. Erfarenhet utgör därför en viktig del i att kunna 

finna tidiga tecken på ohälsa.

”…falska positiva om man bara tittar på det här poängtalet. Så att jag tycker nog att 

det utan vidare liksom kräver en annan analys än bara det här poängtalet men det 

kan vara en vägvisare”. Informant 3.

”Man får inte stirra sig blind på en siffra utan man måste titta på människan bakom” 

Informant 5.

Det finns många felkällor och etiska dilemman vid ifyllandet av WAI.

Resultatet av WAI offentliggörs aldrig utan arbetstagarens medgivande i och med 

företagshälsovårdens tystnadsplikt. Det är viktigt att arbetstagaren är införstådd med 

tystnadsplikten så att frågorna besvaras så ärligt som möjligt. Majoriteten av 

arbetstagarna bedöms dock vara sanningsenliga då de fyller i WAI något som stärks 

av att det är frivilligt att fylla i blanketten. Företagshälsovården har sett fall där de 

arbetstagare som inte är medvetna om tystnadsplikten fyller i WAI utifrån de 

förväntningar de tror att arbetsgivaren har på dem. Resultaten av WAI i de 

hälsogranskningarna som görs vid anställningar kan ibland vara missvisande då 

arbetstagare inte vågar svara helt ärligt på grund av rädsla att inte bli anställd. 

Företagshälsovården har även sett en korrelation mellan hög- och lågkonjunktur och 
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hur ärligt arbetstagarna svarar på frågorna vilket en informant framhåller kan bero på 

en rädsla att bli arbetslös.  

“I dagens läge när folk hänger på ett hårstrå, om har de sitt jobb eller inte, så är det 

hemskt många som inte vågar vara väldigt ärliga. Sen är de så rädda att vi blandar 

oss i och de blir mer rädda för att ta ut sjukledighet. Men då anser jag att du ska bli 

hemma för att du behöver samla krafter. För att många gånger behöver man ju de 

där en eller två dagarna för att gå ut och krama ett träd och försöka samla sig själv 

och sedan gå tillbaka på jobbet”. Informant 5.

WAI är från början ett instrument framtaget för äldre och för de människor som har 

arbetslivserfarenhet. Det har visat sig att denna kategori arbetstagare svarar på och 

funderar kring frågorna i WAI på ett annat sätt jämfört med yngre. Klassificeringen 

stämmer även bättre för äldre arbetstagare enligt flertalet informanter. Enligt en 

informant är det viktigt att ta i beaktande att yngre har andra stressfaktorer än äldre. 

Få yngre lider av sjukdomar vilket också kan leda till missvisande poängresultat i 

WAI. En informant tror att yngre även kan ha större förväntningar på arbetslivet och 

inte alltid så realistisk syn på sig själva och arbetslivet vilket kan ge en missvisande 

poäng på WAI . En informant framhåller att felkällor kan uppstå i 

åldersgranskningarna. Uträkningarna görs med tre eller fem års mellanrum i samband 

med hälsogranskningarna vilket gör att andra arbetstagare kommer att ingå i de olika 

åldersgrupperna i åldersgranskningarna. Det kan även ha tillkommit ny personal, 

arbetstagare kan ha bytt arbetsplats och samhället kan på olika sätt se annorlunda ut 

jämfört med tidigare granskning. Några informanter upplever att instrumentet har för 

stor tonvikt på medicinska åkommor. En arbetstagare kan ha fullgod arbetsförmåga 

trots många medicinska åkommor beroende på en god psykisk hälsa. I dessa fall är det 

viktigt att gå in och titta på frågorna specifikt för att se vad det är som kan ligga 

bakom en låg poäng. Vissa arbetstagare kan uppleva det svårt att veta vilka 

medicinska åkommor de ska fylla i. Det framgår inte tydligt om de enbart ska fylla i 

de nuvarande eller om de även ska inkludera tidigare medicinska åkommor. WAI är 

ett relativt stort instrument som kan ta tid att fylla i, speciellt när arbetstagaren har 

problem att tolka vissa frågor.

”Fast de skulle ha tio medicinska diagnoser som då är fysiska är kanske problemet 
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att det kan ofta ge dåliga poäng på grund av att man har massa diagnoser… man kan 

ändå utföra det arbete som man sysslar med och tycker inte ens att det är något 

problem”. Informant 4.

”När man kommer till sista sidan och hur många dagar de varit borta från jobbet och 

hur de är motiverade och hur de upplever sig själva. De kan vara alldeles ohyggligt 

sjuka men ändå liksom ha en sådan fighting spirit att jag ska vara på jobbet och är 

aldrig borta och jag dör hellre än... Men att sen finns ju det här där man sedan 

faktiskt måste gå vidare ordentligt när man inser att de upplever sig som sjuka och de 

är sjuka”. Informant 5.

3.1.3. WAI fungerar bra som screeninginstrument.

Informanterna menar att WAI är lämpligt som ett första screeninginstrument att utgå 

ifrån. Screeningen ger resultatsammanställningar som ger möjligheten att se behovet 

av att gå vidare med arbetstagarna på grupp- eller individnivå. WAI kan dock 

upplevas som tungrodd i kombination med andra granskningar som 

företagshälsovården utför. Informanterna framhåller det viktigt att beakta etiska 

aspekter såsom arbetstagarens anonymitet när man går vidare med resultat från 

arbetsplatsscreening. WAI anses vara ett allomspännande instrument för bedömning 

av arbetsförmåga, och vissa frågor i WAI anses vara särskilt betydelsefulla för att 

identifiera tidiga tecken på ohälsa.   

Etiska problem kan uppstå efter arbetsplatsscreening.

Arbetstagaren får samtycka om företagshälsovården får använda resultatet i WAI som 

en bas för diskussion med arbetsgivaren. Arbetstagaren måste även ge sin tillåtelse för 

att företagshälsovården ska kunna journalföra dennes hälsouppgifter. 

Företagshälsovården har tystnadsplikt och får aldrig kontakta arbetsgivaren utan 

arbetstagarens medgivande. En av informanterna uttrycker att det kan bli komplicerat 

i vissa fall där arbetstagare uppvisar tidiga tecken på ohälsa men inte vill att 

företagshälsovården ska kontakta arbetsgivaren. Arbetstagaren ska alltid vara 

närvarande då diskussioner kring denne ska föras mellan arbetsgivare och 

företagshälsovård. Anonymiteten för arbetstagarna upprätthålls genom att den 

information som framgår vid hälsogranskningarna rapporteras till arbetsgivaren efter 
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minst en månad. Om resultatet av WAI påvisar att arbetstagaren lider av psykisk 

ohälsa och denne sedan tidigare inte är medveten om detta kan det vara känsligt och 

svårt att framföra informationen på ett bra sätt. Det är viktigt men inte alltid lätt att se 

till människan man har framför sig. Hos företag där WAI ingår i verksamhetsplanen 

får arbetsgivarna själva välja om de vill ha en sammanställning och statistik på 

resultatet. Flertalet informanter anser att WAI kan användas vid sammanställningar av 

statistik men att företaget då ska vara tillräckligt stort för att ingen individ ska kunna 

urskiljas ur resultatet. Två av informanterna har en gräns på minst 20 arbetstagare i 

sammanställningarna. En annan informant sätter denna gräns vid 50 arbetstagare. 

WAI prioriteras inte i mindre företag då de ofta har små arbetsgemenskaper och där 

blir det mer uppenbart vem som har hög sjukfrånvaro. I stora företag försvinner den 

enskildes resultat i mängden. 

”…och med tanke på den där statistiken att desto mindre de är så kan man ju lite 

räkna ut  vem det är som mår dåligt. Men om det är ett stort företag så ser du att aha, 

okej det finns någonting här men att du har ingen som helst möjlighet att veta vem är 

det egentligen”. Informant 6.

Arbetstagarna kommer vanligen på uppföljningsbesök under arbetstid men dessa 

besök kan även förläggas efter arbetstid om arbetstagaren så önskar. Arbetstagaren 

behöver aldrig delge arbetsgivaren varför eller hur ofta denne går på 

uppföljningsbesök. En informant framhåller att vid arbetsrelaterade problem där 

arbetsplatsen har brister på något sätt, blir anonymiteten svårare att upprätthålla om 

förändringar ska kunna ske. De arbetstagare som vill vara anonyma av olika 

anledningar sköter sin rehabilitering på egen hand utanför företagshälsovården.

En informant menar att för att skapa sig en rättvisande bild av arbetstagarens hälsa 

krävs det kompletterande instrument till WAI i hälsogranskningarna i och med att 

hälsa inkluderar så mycket mer än vad WAI som enskilt instrument kan fånga upp.

”…föra den här diskussionen på arbetsplatsen så det är ju där det kommer in att låter 

den här människan oss att gå vidare och ge tillåtelse till att föra den här saken till 

arbetsplatsen, det är ju vårt dilemma, det här sekretessbelagda. Uppgifter, om 

människan säger själv att det där är fullständigt dåligt och jag kommer inte att klara 

av det här men ni får inte gå och prata om det, då är vi låsta”. Informant 4.
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”Stirrar man sig bara blind på WAI så räcker det inte. Jag anser inte att det är etiskt 

korrekt, jag vill inte jobba på det sättet. Jag vill ha den där helheten. Ingen människa 

är bara en tumme eller något annat”. Informant 5.

WAI är ett allomspännande instrument för bedömning av 

arbetsförmåga.

Samtliga informanter anser att det finns många bra frågeformulär idag. En informant 

framhåller att om ett företag enbart vill inkludera ett instrument i sin verksamhetsplan 

så skulle hon rekommendera WAI. Indexet är det instrument som idag anses vara det 

mest allomspännande och det får med alla delar som anses viktiga att diskutera i 

bedömning av arbetsförmåga. Indexet är ett subjektivt självskattningsformulär som 

fångar upp arbetstagares fysiska och psykiska hälsa i relation till deras arbete.  

“Inte ett instrument som ger en grej utan både psykiskt och fysiskt. Så det är inte bara 

muskler och hur de rör sig utan vilken arbetsbörda eller om det är några tester som 

ska göras psykiskt av hälsovården”. Informant 1.

“Ibland kan det kanske tyckas lite jobbigt att du har hemskt många blanketter som du 

ska fylla i. Skulle jag få välja, med tanke på vilken nytta vi har av det i vårt arbete 

skulle jag nog inte lämna bort den och den är nog den sista jag i så fall skulle lämna 

bort”. Informant 6.

Vissa frågor i WAI är särskilt betydelsefulla för att upptäcka tidiga 

tecken på ohälsa.

Fråga nummer ett som ställer arbetstagarens nuvarande arbetsförmåga i relation till 

när den var som bäst under livstiden, anses som en av de viktigaste frågorna och 

central för att upptäcka tidiga tecknen på ohälsa. Fråga nummer sex som handlar om 

den egna uppfattningen om hur hälsan tillåter individen att arbeta om två år anses som 

den viktigaste frågan. Denna fråga ses som prognostisk med tanke på arbetsförmåga 

och den psykiska hälsan. En informant framhåller att människor ofta har en känsla för 

hur de mår vilket hon tycker uppmärksammas och medvetandegörs genom denna 

fråga. Sista frågorna i WAI kring arbetstagarens psykiska resurser anses även dem 
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som en viktig del då de ställer krav på arbetstagaren att sätta sig ner och fundera på 

hur de egentligen mår. Detta är något som sällan kanske uppmärksammas av 

individen själv. Frågorna kring psykiska resurser korrelerar ofta med fysiska 

åkommor. Betydelsen av frågorna stärks även om arbetstagaren får en dålig poäng på 

de psykiska frågorna. Detta i en kombination med hög sjukfrånvaro ska ses som ett 

alarmerande tecken. Fråga nummer ett och sex kan ge en bra bild över hur 

arbetstagaren mår då de fångar upp den subjektiva upplevelsen av den egna hälsan. 

En informant framhåller att forskning har visat att den subjektiva upplevelsen av den 

egna arbetsförmågan är avgörande för hur arbetstagaren kommer att klara av sitt 

fortsatta arbetsliv. Arbetstagare som anser sig ha nedsatt arbetsförmåga löper större 

risk att bli förtidspensionerade. Brist på energi och ork kan vara direkt relaterat till en 

dålig stämning på arbetet vilket kan vara viktigt att ta i beaktande då detta kan vara 

tidiga tecken på ohälsa. En informant anser att det ska ses som en varningsklocka då 

en arbetstagare undviker kontakt med företagshälsovården. Bland dessa individer 

finns oftast de som lider av psykiska problem. 

”Om de själva tycker att de inte har den fysiska eller psykiska kondition som arbetet 

kräver, då är det ett dåligt tecken”. Informant 4.

”Den mest vinnande frågan hur man tror att arbetsförmågan är om två år. Så om 

man upplever att man möjligen inte är kvar i arbetslivet mera så anses det vara ett av 

de första tecknena på att man börjar söka sig bort, att man vill bort från arbetslivet… 

mest avgörande hur känner man själv sin egen arbetsförmåga”. Informant 2.

“…första steget för att fånga in de som håller på att få problem och det är väl så det 

är menat och det har de lyckats med”. Informant 1.

3.1.4 WAI kan kompletteras med frågor eller instrument för att 

bättre kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa.

Några av informanterna menar att betydelsen av WAI som enskilt frågeformulär har 

minskat. Vissa informanter använder tilläggsfrågor till WAI som bland annat tar upp 

vikt, motionsvanor och levnadsvanor samt screeningfrågor kring psykisk problematik 

(depression eller brist på intresse). Dessa faktorer anses vara viktiga för att finna 
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tidiga tecken på ohälsa. På vissa företagshälsovårdsenheter har de valt att göra egna 

frågeformulär där de plockat ut de frågor ur WAI som de anser viktiga för att fånga 

upp tidiga tecken på ohälsa. Årligen sker uppdateringar av de egna frågeformulären 

sker genom gemensamma beslut av de olika professionerna i teamet. Professionerna 

som arbetar inom företagshälsovården har alltid möjlighet att komplettera med

instrument efterhand beroende på individens behov. Hälsogranskningarna börjar ofta 

med en medicinsk utredning. Äldre arbetstagare genomgår även vissa åldersrelaterade 

tester. En informant nämner att i deras hälsogranskningsblankett kan arbetstagarna 

uttrycka en önskan om att få träffa en viss profession. Genom att göra det 

lättillgängligt för arbetstagaren att träffa olika professioner blir det lättare för dem att 

söka hjälp i ett tidigt skede av ohälsa. En informant anser att människor oftast vet hur 

de borde leva. Genom olika utvärderingsinstrument i kombination med professioners 

kunskap kan människor bli medvetna om vad de själva kan göra för att förbättra eller 

bevara sin hälsa. En informant har alltmer frångått WAI och använder det enbart vid 

utredning av rehabiliteringsbehov eller då arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga som 

kan medföra en risk för förtidspension. Flertalet informanter använder BBI-15 

(utbrändhet) eller BDI (depression) som komplement till WAI i hälsogranskningen, 

beroende på individ och/eller verksamhetsplan. 

Informanterna ger exempel på nya frågor för att identifiera tidiga tecken på ohälsa.  

En informant skulle vilja dela upp en fråga i WAI kring psykiska resurser i två frågor. 

Detta för att tydliggöra huruvida arbetstagaren kan njuta av vanliga göromål både i 

arbetet och på fritiden. En informant skulle vilja omformulera fråga sex till; hur 

många år arbetstagaren själv tycker att denne skulle kunna klara av att utföra sitt 

arbete utifrån hur arbetsförmågan ser ut idag. Hon skulle även vilja tillägga frågor om 

hur förhållandet är mellan arbetskamraterna, om arbetet känns utvecklande, om 

arbetstagaren kommer överens med sin förman och om arbetstagaren arbetar mycket 

övertid. Dessa frågor anser hon betydande för att finna tidiga tecken på ohälsa. Hon 

anser även att övertid alltid ska uppmärksammas och utvärderas om den har med en 

för stor arbetsbörda att göra eller om arbetstagaren inte klarar av arbetsuppgiften på 

utsatt tid på grund av nedsatt arbetsförmåga. Dessa frågor kan sedan ställas i relation 

till hur arbetstagaren har klarat av sina arbetsuppgifter tidigare. En annan informant 

skulle vilja lägga till en fråga kring förmågan att kunna koppla av och njuta av tiden 

på arbetet och på fritiden. En annan informant skulle vilja komplettera indexet med 
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frågor kring ork och sömn för att se hur detta påverkar arbetstagarens psykiska och 

fysiska hälsa och genom detta fånga upp tidiga tecken på ohälsa på ett bättre sätt.

I framtiden uttrycker en informant att ett elektroniskt system vore önskvärt för en 

smidigare distribuering av indexet. En informant tror att det allteftersom kommer att 

ske en utveckling av frågeformulär likt WAI. En annan informant menar att det 

säkerligen kommer att komma bättre instrument i framtiden men att det tillsvidare är 

WAI som fungerar bäst för att bedöma arbetsförmåga.  

”Man ska ju inte bara gå och sälja en produkt som ser exakt lika ut från år till år och 

säga hallå, har ni inget nytt att ge. Man måste hela tiden utveckla”. Informant 5.

”Personligen så tycker jag mer om den här typen av frågeformulär där man mer 

liksom försöker fokusera på vad man kan göra för att det ska bli bättre än att fråga 

vad som är dåligt”. Informant 2.

3.2 Hur används resultatet av WAI i utformandet av 

effektiva insatser/interventioner?

Resultatet visade att informanternas upplevelser kring hur resultatet av WAI kan 

användas i utformningen av effektiva interventioner och kunde beskrivas i tre 

huvudkategorier; I dessa beskrivs att arbete i team med olika professioner samt samtal 

med arbetstagaren kring resultatet i WAI är utgångspunkt för utformningen av 

eventuella vidare interventioner. Systematiskt arbetsmiljöarbete med 

arbetsplatsscreening och uppföljning med WAI ger goda framtidsutsikter. 

3.2.1 Teamarbete för riktade och adekvata interventioner.

Samtliga informanter uppgav att de arbetar i team med WAI kring varje företag. 

Grundteamet består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, företagshälsovårdare (leg. 

sjuksköterska med specialistutbildning inom företagshälsovård) och arbetspsykolog. 

Konstellationerna i teamen varierar något mellan de olika 

företagshälsovårdsenheterna beroende på storlek på de arbetsplatserna de riktar sin 

vård mot. En informant framhåller vikten av att hantering och bearbetning av indexet 

sker med hjälp av verksamma professioner för att resultatet av WAI ska hanteras på 

bästa sätt. Alla i teamet bidrar med sin expertis i en gemensam diskussion kring 
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speciella fall. En informant nämner dock att tidsbrist påverkar deras teamarbete 

negativt då de inte hinner reflektera sinsemellan.

“…när man konstaterar att det finns möjligheter att samarbeta och utnyttja andras 

goda idéer och försöka själv komma med något mervärde till gruppen. Det var mycket 

bättre än att bara jobba ensam”. Informant 5.

”Beroende på den data som jag samlar in så endera konstaterar man att allting är 

okej och vi ses igen om några år eller kom tillbaka om det är något problem på vägen 

eller så skickar jag dem kanske först till arbetsfysioterapeuten för att de har problem 

med nacken, sitter tokigt eller behöver åldersglasögon. Eller så skickar man dem till 

läkare och har de fler besvär så beställer de längre tid och det är ju oftast läkaren 

eller jag som skickar till arbetspsykolog”. Informant 5.

3.2.2 Samtal med arbetstagaren utifrån WAI är en första 

intervention och grund för beslut om eventuella vidare insatser. 

En informant framhåller att det är viktigt att ställa öppna frågor i samband med den 

diskussion som förs tillsammans med arbetstagaren kring resultatet av WAI. Hon 

anser att detta är ett bra sätt för att fånga upp problem. Utifrån diskussionen framgår 

det om arbetstagaren är i behov av att besöka en annan profession för vidare 

utredning. Två av informanterna framhåller att det är viktigt att arbetstagaren får vara 

delaktig i val av interventioner för att dessa ska kännas motiverande.

En informant nämner att de har en personlig gräns på 36 poäng på WAI för att gå 

vidare och gräva djupare i vad som kan ligga bakom poängen. På andra 

företagshälsovårdenheter väljer man redan att gå vidare med de arbetstagare som 

indikerar tecken på ohälsa. Som första intervention för dessa arbetstagare är det 

viktigt att föra en diskussion med denne i samband med hälsogranskningen. Detta för 

att få veta hur de upplever sin arbetssituation samt för att kartlägga de problem som 

finns. 

Arbetstagare som redan har en god hälsa och bara behöver förbättra den något stöttas 

upp så att de kan bevara eller förbättra sin nuvarande hälsa. Ett exempel på en riktad 

intervention för dessa arbetstagare är möjlighet till ett handledande besök hos en 



24

fysioterapeut alternativt ett vidare utredande läkarbesök. Tidiga tecken på ohälsa kan 

vara en indikation på att arbetstagaren inte trivs på sitt arbete. Genom 

arbetsplatsbesök kan företagshälsovården skapa passande interventioner på 

arbetsplatsen. Exempel på detta kan vara att en fysioterapeut ger förslag på 

ergonomiska förändringar. Flera informanter berättar att vid tidiga tecken på ohälsa 

har arbetstagaren möjlighet till interventioner i form av arbetsorienterad fysioterapi 

eller samtal med en psykolog en till tre gånger. Dessa tre besök subventioneras genom 

Folkpensionsanstalten och en informant menar att arbetstagaren ofta kommer i gång 

efter dessa tre besök. Hos vissa företag förekommer dock möjlighet till 

korttidsterapier på tio till tolv gånger. 

Vid behov av långvarig rehabilitering behöver ytterligare ersättning sökas från 

Folkpensionsanstalten. En informant menar att små företag ofta inte har samma 

resurser som stora företag att gå in och skapa interventioner vid tidiga tecken på 

ohälsa. Ett företag som visar en positiv trend i statistiken fortsätter enbart att följas 

upp med jämna mellanrum. För de företag som uppvisar en negativ trend utifrån de 

sammanställningsrapporter som görs med WAI skapas interventioner i form av tätare 

uppföljningsbesök för att förhindra en fortsatt nedåtgående trend. Insatser görs då 

även på individnivå. Två informanter nämner att alla problem som kommer upp på 

hälsogranskningarna inte alltid är arbetsrelaterade problem utan även kan vara privata.

En av dessa informanter framhåller det viktigt att ha i beaktande att arbetet kan 

fungera som en resurs för arbetstagare med privata problem. Majoriteten av 

informanterna använder WAI i uppföljningssyfte. Företagshälsovården har möjlighet 

att följa upp patienterna samt ha god uppsikt över deras hälsa och genom ett bra 

teamarbete skapa adekvata interventioner. Enligt en informant görs alltid en 

individuell plan för hur uppföljningen kommer att se ut. En av informanterna menar 

att arbetstagarna oftast väljer att komma på uppföljningsbesöken.

”Att om man konstaterar att allt är okej i indexet och man får höga poäng och inte 

har några problem så leder det ofta inte till något extra. Man försöker bygga på de 

här goda sidorna i den här människans möjlighet att sköta sin hälsa”. Informant 4.

”Vi försöker med en så kallad triangeldiskussion där kunden och dens egen 

arbetsgivare alltså egen förman och sen läkaren oftast och diskuterar det här 
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problemet och gå tillbaka till jobbet eller utreda problemet eller vad som förorsakar 

det. Å då är det lättare att plocka dem i ett tidigt skede innan det går för långt så att 

människan blir oförmögen att arbeta”. Informant 6.

3.2.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete med arbetsplatsscreening och 

uppföljning med WAI ger goda framtidsutsikter.   

En informant anser att WAI är ett unikt instrument då det innefattar den subjektiva 

upplevelsen av den egna arbetsförmågan. Hon framhåller även WAI som ett enkelt 

och strukturerat instrument som det finns mycket forskning kring samt att det är väl 

beprövat. Instrument anses vara det som både tidsmässigt och frågemässigt fungerar 

bäst idag. WAI är även en hjälp i arbetet med preventiv vård och fungerar som en bro 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. WAI ger en möjlighet att i god tid fånga upp 

och därmed förhindra ohälsa vilket i längden blir lönsamt för företagen samt att det 

besparar individen onödigt lidande.  En informant menar att de tidigare använde sig 

av instrument som till största del såg till arbetstagarnas fysiska hälsa. Med WAI fick 

företagshälsovården även en möjlighet att se till arbetstagarnas psykiska hälsa. 

Frågorna i WAI ger arbetstagaren en möjlighet att fundera över sin egen hälsa, i en 

för arbetstagaren, ny dimension. Resultatet i WAI kan fungera som en väckarklocka 

för arbetstagaren samt verka som en motiverande faktor för denne att göra något åt sin 

egen hälsa. Den årliga rapporten i form av statistik över personalens hälsa är 

uppskattad hos arbetsgivaren. Statistiken ger arbetsgivaren möjlighet att jämföra 

arbetstagarnas hälsa från år till år vilket är ett sätt att följa trender inom företaget. 

Statistik över sjukledigheter kan ge företagshälsovården en möjlighet att ligga steget 

före med att förhindra arbetstagare från att blir sjuka och/eller förhindra arbetstagare 

från att gå i förtidspension.

”…om man tänker sig att företagen inte skulle ha sådana frågeformulär så väntar 

människor tills att de är så sjuka att de går till en hälsocentral och då är de så sjuka 

att då blir det sjukledighet, medicin och då är de liksom redan borta…bara det att du 

blir omhändertagen, att det är någon som bryr sig om dig…” Informant 1.

”Det är samma sak som att ligga steget före med att checka kolesterol… man väntar 

inte att de ska bli kranskärlsjuka och sedan titta på kolesterolet. WAI har med arbete 
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att göra”. Informant 1.

”Det är närmast det här att få människorna att tänka och tänka över sin egen 

situation och sen så i grund och botten är det dialogen det handlar om. Har man inget 

index så kan det vara väldigt många som är väldigt hemskt tysta”. Informant 4.

”Jag tror att arbetsgivarna är mycket intresserad av varför deras personal blir sjuka. 

Om du har bra personal så vill du ha dem friska. Så skulle jag tänka att ett sunt 

företag gör. Jag tror att det har varit bra för Finland”. Informant 1.

”Allt som är förebyggande i god tid tycker jag är väldigt väldigt positivt och rent 

nationalekonomiskt väldigt viktigt”. Informant 5.
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4. Diskussion

4.1 Metoddiskussion

4.1.1 Kvalitativ metod

Genom studien ville författarna ta reda på företagshälsovårdspersonals upplevelser 

kring WAI som ett instrument för att bedöma arbetsförmåga samt hur de upplever att 

de utifrån resultatet kan skapa adekvata interventioner. På grund av studiens art var 

val av kvalitativ metod, den öppna intervjumetoden, den bäst lämpade för att uppfylla 

studiens syfte och besvara rapportens frågeställningar. Författarnas intervjufrågor var 

uppställda så att varje informant skulle kunna berätta om det som denne kände 

meningsfullt kring WAI. Författarnas intervjuteknik kom att utvecklas allteftersom 

intervjuerna fortskred. Studien handlar om människors upplevelser och känslor något 

som är svårt att fånga in och beskriva på ett bra sätt. Författarna inser i efterhand att 

det skulle ha varit bra att skapa sig en bättre kunskap om intervjuteknik innan 

intervjuerna påbörjades för att kunna rikta och fördjupa frågorna och därmed få mer 

utförliga svar från informanterna. I analys och resultatredovisning har författarna 

försökt att beskriva innehållet i intervjuerna så textnära som möjligt, utan att lägga in 

egna tolkningar. Eftersom informanterna talade finlandssvenska uppstod ibland 

kommunikationsproblematik som exempelvis hur informanterna förstod författarnas 

frågor vid intervjun. Vid oklarheter var det viktigt att upprepa och ställa en tolkande 

fråga av informantens svar för att bekräfta att det uppfattade svaret var korrekt. 

Författarna lärde sig även efterhand att stå på sig och inte ge sig förrän den egentliga 

intervjufrågan blivit besvarad.

4.1.2 Informanter 

De informanter som slutligen blev inkluderade i studien visade sig tillhöra privata 

sjukhus något författarna först blev varse om på plats. Det hade varit intressant om 

författarna även hade inkluderat informanter som arbetar med företagshälsa inom 

enskilda företag och inom kommunal företagshälsovård. Till författarnas fördel måste 

dock tilläggas att studiens validitet stärks genom att informanterna till stor del arbetar 

på likartat sätt i och med att samtliga arbetar inom privat företagshälsovård. Eftersom 

författarna är oerfarna inom området både vad gäller företagshälsovård, 

arbetsförmågebedömningar samt WAI så blir tolkningen av materialet ofärgat. Detta 
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har även medfört att det har varit svårt att vara självkritiska i urval av informanter. 

Informanterna har många års arbetslivserfarenhet inom företagshälsovården och lång 

erfarenhet av WAI som instrument för arbetsförmågebedömning. Det är enbart en av 

informanterna som har jobbat under 10 år. Nu i efterhand känns det väldigt bra att de 

flesta av informanterna i studien hade så gedigen erfarenhet. Detta för att de kan sätta 

hur det var förut i relation till hur det ser ut idag. En av informanterna har frångått 

WAI till stor del och använder sig alltmer av andra instrument. På grund av detta 

omnämns inte denna informant lika mycket i arbetet. De andra informanterna har 

genom en gedigen erfarenhet kunnat skapa sig en bredare bild av WAI som 

instrument för arbetsförmågebedömning vilket medförde att de hade mycket att delge 

författarna. Författarna har försökt att få med alla informanters åsikter för att resultatet 

ska bli så trovärdigt som möjligt. Samtliga informanter var kvinnor och av 

professionerna företagsläkare, företagshälsovårdare och sjuksköterskor. Författarna 

efterfrågade en spridning av bland annat könsfördelning. Författarna fick dock ingen 

kontakt med informanter som var män vilket gjorde att alla informanter i studien är 

kvinnor. Andelen män respektive kvinnor som arbetar inom företagshälsovården kan 

diskuteras. Kring detta har författarna inte fått tag på någon relevant information. 

Författarna hade även gärna sett att någon av de intervjuade informanterna var 

sjukgymnast för att få in åsikter kring arbetsförmågebedömning ur ett 

sjukgymnastiskt perspektiv.

4.1.3 Planering och förberedelse

Genom att göra en kortare litteraturgranskning fick författarna en djupare kunskap i 

ämnet samt fick tips om kontakter till personer som forskat kring WAI. I och med 

deltagande i Sjukgymnastdagarna fick författarna en större inblick i hur det ser ut i 

Sverige idag kring arbetsförmågebedömningar. 

4.1.4 Dataanalys

Transkribering från ljudupptagning till text innebar problem då vissa av banden hade 

bristfällig ljudupptagning vilket gjorde dem svåra att avlyssna.  Även språkliga 

skillnader vad gäller till exempel ordföljder gjorde det svårt att skriva helt ordagrant. 

Det har även på grund av språkliga skillnader uppstått en del diskussioner författarna 

emellan då det kommer till innebörden av olika textstycken och vilket budskap dessa 
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ville förmedla. Vid uppdelning i kategorier har författarna även diskuterat om varje 

budskap gått fram i och med att flera kategorier sorterades om allteftersom arbetet 

fortskred. Viss information kan ha blivit förbisedd på grund av placering i fel 

kategori. Författarna är medvetna om att den kunskap de inhämtat i och med det 

förarbete som genomförts, den intervjuteknik de använt sig av samt frågeguidens 

utformning har haft stor betydelse för arbetets slutresultat. 

4.2 Resultatdiskussion

Resultatet visar att det är viktigt att samma profession har hand om samma företag för 

att skapa goda relationer dem emellan. Goda relationer är en viktig del i att finna 

tidiga tecken på ohälsa. Frekventa arbetsplatsbesök bidrar också till goda relationer. 

Författarna anser att det skulle vara intressant att jämföra erfaren med oerfaren 

företagshälsovårdspersonal för att kunna se vad erfarenhet har för betydelse för 

relationen till företaget samt hur betydande den är för att finna tidig ohälsa och skapa 

lyckosamma interventioner. Frekventa arbetsplatsbesök tror författarna ger 

företagshälsovården en möjlighet att skapa en djupare relation till företaget samt en 

möjlighet att möta upp arbetstagaren i dennes reella arbetsmiljö.

I resultatet framgår som tidigare nämnt att frekventa arbetsplatsbesök hjälper 

företagshälsovården att skapa sig en uppfattning om arbetstagaren i den faktiska 

arbetsmiljön. Utifrån denna uppfattning skapa bättre anpassade interventioner till 

arbetsmiljön och arbetstagaren. Shain & Kramer (2004) framhåller att arbetsmiljön är 

en vital faktor för att upprätthålla en god hälsa på arbetsplatsen. Författarna tror att 

frekventa arbetsplatsbesök, utifrån en kritiskt granskande professions kunskaper och 

erfarenheter bidrar till att tydliggöra problematik och upptäcka ohälsa i god tid. Detta 

gör det även möjligt för företagshälsovården att arbeta preventivt. En profession ser 

arbetsmiljön utifrån dennes perspektiv och kan på det sättet upptäcka saker som 

arbetstagaren själv inte ens tänkt på. Utan dessa arbetsplatsbesök blir det svårt att 

finna tidiga tecken på ohälsa samt skapa adekvata interventioner anpassade till den 

reella arbetsmiljön.  

I resultatet framgår att WAI enbart ska hanteras och bearbetas av professioner som är 

kvalificerade för att hantera resultatet. Av de informanter som ingår i studien framgår 
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det inte huruvida sjukgymnaster distribuerar eller behandlar resultatet. Sjukgymnaster 

ingår dock som en del i teamet vid de riktade interventionerna. Författarna skulle vilja 

framhålla sjukgymnaster som en tänkbar och lämplig profession för distribuering och 

hantering av indexet. Författarna är medvetna om studiens begränsningar då enbart 

sex personer inom företagshälsovården i Finland kommit till tals vilket gör det svårt 

att dra generella slutsatser av resultatet. Författarna har inte heller fått en klar bild 

över vilken roll sjukgymnaster har i distribuering och hantering av WAI. Därmed 

skulle författarna gärna i efterhand ha velat se att informanterna även innefattade 

sjukgymnaster för att kunna skapa sig en bild av instrumentet ur ett sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

I resultatet framgår att på vissa företagshälsovårdsenheter sker uppföljningar vart 

tredje och vart femte år med WAI. Författarna anser, likt en informant, att det är för 

lång tid mellan uppföljningarna. Författarna menar att ohälsa kan komma snabbt och 

för att se tidiga tecken på ohälsa krävs en mer frekvent uppföljning. Regelbundna 

hälsokontroller är en långsiktig lösning som ger bra framtidsutsikter för arbetstagaren 

(Torgén, M. Arbets- och miljömedicin, Uppsala. Personlig kommunikation. 2009-10-

05). 

I resultatet framgår att WAI fångar upp tidiga tecken på ohälsa bättre hos arbetstagare 

i medelåldern och uppåt. Det framgår även att man på andra sätt i 

hälsogranskningarna fångar upp tidiga tecken på ohälsa hos yngre arbetstagare bland 

annat genom diskussioner och intervjuer. Diskussioner och intervjuer kring frågorna i 

WAI kan av författarna upplevas som abstrakta. Författarna efterfrågar ett instrument 

som lämpar sig bättre för att upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos yngre arbetstagare. 

I resultatet framgår att samtliga informanter använder sig av den ursprungliga 

poängräkningen som en riktgivande faktor i samband hälsogranskningarna. Tidigare 

forskning visar att indexvärdet ligger högre hos yngre jämfört med äldre varför 

arbetslivsinstitutet i Finland rekommenderar att resultatpoängen ska beräknas separat 

för yngre (25-35 åringar) och äldre (Kujala et al., 2006). Författarna anser att även om 

många av informanterna enbart använder poängen som en riktgivande faktor kan det 

bli missvisande om de går efter den gamla poängindelningen. Följden kan bli att 

företagshälsovården missar fall, speciellt de riktigt tidiga fallen. 
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Resultatet påvisar att det är avgörande att tystnadsplikten framhålls tydligt då 

arbetstagaren ska fylla i blanketten för att svaren ska bli så ärliga som möjligt. 

Bristande information kring detta förekommer men huruvida det beror på bristfällig 

information från professionen eller blanketten framgår inte genom intervjuerna. 

Författarna anser att informationen måste förtydligas angående tystnadsplikten för att 

resultaten ska bli så rättvisande som möjligt. Vidare visar resultatet att arbetstagarna 

finner oklarheter kring vissa frågor. Författarna menar att om ifyllandet av WAI sker 

hemma och att det i samband med det uppstår tolkningsproblematik kan det leda till 

att arbetstagaren fyller i blanketten felaktigt. Detta kan leda till missvisande resultat. 

I resultatet framgår att distribuering av WAI sker på olika sätt. Författarna inser att en 

viss tidspress vid ifyllandet kan vara bra då arbetstagaren inte hinner tänka till för 

mycket och därmed undanhålla information som kan vara relevant för att upptäcka 

riktigt tidiga tecken på ohälsa.

Genom resultatet framgår att WAI är ett allomspännande instrument vad gäller fysisk 

och psykisk hälsa. WAI är även det instrument som anses fungera bäst för att bedöma 

arbetsförmåga bland annat då den fångar upp den subjektiva upplevelsen av den egna 

arbetsförmågan. Forskning har visat att den subjektiva upplevelsen är prognostisk för 

hur arbetstagaren kommer att klara sitt fortsatta arbetsliv. För att få en helhetsbild av 

människan krävs dock kompletteringar i form av andra instrument anpassade efter 

individens behov. Av resultatet framgår även vikten av att arbetstagare får vara 

delaktiga i val av interventioner för att dessa ska kännas motiverande.

I linje med forskning framhålls att fysiska och psykosociala faktorer alltid samspelar 

(Shain & Kramer, 2004). Individuella egenskaper som livsstil, arbetets krav och 

psykisk hälsa är delar som på ett adekvat sätt fångas upp genom WAI. Dessa 

individuella faktorer är viktiga att ha i beaktande i arbete för att behålla eller förbättra 

arbetsförmåga (van den Berg et al., 2009). Författarna anser att om de frågor som 

framgår som viktigast i WAI är så avgörande som det framhålls skulle dessa frågor 

kunna inkluderas i andra vårdsammanhang. Det borde vara av intresse att skapa sig en 

helhetsbild av hur patienten upplever sin nuvarande hälsa och ser på sin framtid. Ur 

ett sjukgymnastiskt perspektiv anser författarna att frågorna även kan vara viktiga för 

att se hur motiverad en patient är att göra något åt sin nuvarande situation. Det här 
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anser författarna vara betydande för hur patienten kommer att ta till sig behandlingen. 

Det skulle även kunna ge en tydligare indikation på om ytterligare en profession 

skulle behöva kopplas in vilket i så fall skulle leda till snabbare åtgärder anpassade 

efter patientens behov. 

I resultatet nämns att det årligen sker uppdateringar av de egna frågeformulären 

genom teamets gemensamma beslut. Ilmarinen (2006) framhåller att människans 

resurser förändras i och med ålder. Den största utmaningen idag är att ställa 

globaliseringen och den snabba utvecklingen av ny teknik i relation till de mänskliga 

resurserna, speciellt bland de som är äldre. Genom att människor följer med i 

utvecklingen kan en god arbetsförmåga upprätthållas under hela arbetslivet.  Det finns 

ett stort behov av ett bättre samarbete mellan professioner som arbetar med att främja 

goda arbetsförhållanden hos arbetstagare då detta ses som en stor del i att upprätthålla 

en god och över tid balanserad arbetsförmåga (Ilmarinen, 2006). Författarna menar att 

det är viktigt att företagshälsovården följer med i utvecklingen på så sätt att olika 

professioner hjälps åt att utveckla frågeformulären i takt med att samhället utvecklas. 

Genom den ständiga uppdateringen blir det lättare att upptäcka ohälsa i tid och arbeta 

preventivt.

I resultatet framgår att informanterna använder olika instrument för att underlätta 

arbetet med att precisera arbetstagares problematik och skapa adekvata interventioner 

därefter. Författarna tror att det är viktigt att professionerna har god kännedom om 

vilka instrument som finns att använda sig av för att på så sätt kunna fånga upp så 

mycket som möjligt kring arbetstagarnas hälsa i ett tidigt skede.

Resultatet visar att små företag har mindre resurser för att satsa på interventioner för 

de med tidiga tecken på ohälsa. Författarna menar att detta är synd med tanke på vad 

företaget och de anställda kan vinna på en sådan satsning i ett längre perspektiv.

I en sammanfattning av studier (Mondloch, et al., 2001) har man kunnat se att hur en 

patient uppfattar sin framtid är prognostiskt för hur framtiden kommer att se ut. Den 

subjektiva upplevelsen patienten har av sig själv kan ofta ställas i relation till dennes 

motivation. Förväntningar och motivation kan i sin tur ställas i relation till hur 

lyckosamt behandlingsresultatet kommer att bli. Professioner ska sträva mot att 

tillsammans med patienten tydliggöra dennes förväntningar och tillsammans utarbeta 



33

realistiska mål för att öka patientens motivation till behandlingen. Tror patienten 

själva att behandlingen kommer att lyckas är chansen stor att den också gör det 

(Mondloch et al., 2001). Författarna menar att WAI kan hjälpa professioner att 

tydligöra hur patienten mår och på så sätt underlätta skapandet av effektiva 

interventioner. Fråga sex i WAI tar upp arbetstagarens subjektiva upplevelse kring 

hur denne tror att den kommer att klara sitt arbete om två år. Genom denna fråga får 

professionen en bild av hur motiverad arbetstagaren är vilket är av stor betydelse vid 

skapandet av hållbara och lustfyllda individanpassade interventioner.

5. Konklusion.

WAI kan på ett adekvat sätt fånga upp tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare samt 

är det instrument som är det mest allomspännande idag vad gäller att bedöma 

arbetsförmåga. Den subjektiva upplevelsen av den egna hälsan är den del i WAI som 

anses viktigast för att finna tidiga tecken på ohälsa och har visat sig avgörande för hur 

långt arbetslivet kommer att bli. WAI i kombination med andra instrument och 

blanketter ger en adekvat helhetsbild av arbetstagaren för företagshälsovården att utgå 

ifrån i skapandet av riktade och individanpassade interventioner. Ett gott och effektivt 

teamarbete är avgörande för framgångsrika interventioner. För att på ett rättvisande 

sätt kunna bedöma arbetsförmåga med olika instrument krävs en ständig utveckling 

av instrumenten anpassade efter rådande arbetsförhållanden. 

Att använda arbetsförmågeinstrument som WAI kan löna sig nationalekonomiskt 

genom att de kan bidra till att identifiera behov av insatser för att befolkningen ska 

kunna hålla sig friska och arbetsföra fram till pensionsålder.
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie/examensarbete om 
Work Ability Index (WAI)

Finland är det land som har störst erfarenhet av WAI. Enligt litteraturen är det ett 
högaktuellt instrument som har visat sig kunna identifiera arbetstagare med tidiga 
tecken på ohälsa, i behov av hälsofrämjande insatser för att bevara och stärka 
arbetsförmågan. Det är av stort intresse för oss i Sverige att få större inblick i hur 
instrumentet kan bedöma arbetsförmåga för att fånga upp personer i behov av insatser 
så tidigt som möjligt. Vi vill även få inblick i hur WAI kan användas vid beslut om 
insatser för denna målgrupp samt hur resultatet av insatser följs upp.
Vi är två sjukgymnaststudenter från Luleå Tekniska Universitet i Sverige. Vårt 
examensarbete kommer att behandla WAI och dess användning inom 
Företagshälsovården i Finland. Intervjuer kommer att ske med sex svensktalande 
personer, i Helsingfors med omnejd, som använder sig av WAI. Som deltagare i 
denna studie kommer du att få besvara några frågor om dina upplevelser av att 
använda WAI. Frågorna är utformade för att kunna besvara studiens två huvudsakliga 
forskningsfrågor:

- Hur kan Work Ability Index (WAI) användas för att identifiera tidiga tecken på 
ohälsa hos arbetstagare?

- Hur kan resultatet av WAI användas för utformandet av effektiva 
insatser/interventioner?

Intervjun kommer att ske på svenska, på din arbetsplats eller en plats som du själv 
väljer. Beräknad tid för intervju är ca 60 minuter. Ljudupptagning kommer att ske 
under intervjutillfället. Era svar på frågorna kommer sedan att föras över i textformat, 
analyseras och sammanställas i en rapport. Banden kommer därefter att raderas. 
All information från Dig som deltar i studien kommer att behandlas konfidentiellt. 
Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till materialet och ingen av Er 
som deltar i studien eller era arbetsplatser kommer att kunna identifieras i rapporten. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien utan 
att ange orsak.
När examensrapporten är färdigställd kommer den att vara tillgänglig i februari 2010 
via Luleå Tekniska Universitets hemsida www.ltu.se under länken 
http://epubl.luth.se/index.shtml. Rapporten kommer att skrivas på svenska.
Om du är intresserad av att delta i studien vänligen bekräfta detta via e-post eller 
telefon:
Marika Paulin  marpau-7@ltu.se   +46703627999
Anna Groth  anagor-7@student.ltu.se  +46737789174
Sedan kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Kontakta oss gärna 
vid eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar Marika Paulin & Anna Groth

Handledare: Universitetsadjunkt Agneta Larsson. 
Avdelningen för Hälsa och Rehabilitering. 
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Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Sverige.
http://www.ltu.se/staff/a/agnlar  
+46 920 491000    

Bilaga 2

Intervjuguide

Hur lång erfarenhet har Du av WAI?

Hur används WAI i din verksamhet? Vilken/a typ/typer av problematik tycker Du kan 
fångas upp bäst med instrumentet?

Hur klassas resultatet, enligt ursprunglig indelning eller på annat vis?

Vilken betydelse upplever Du att WAI har för att identifiera tidiga tecken på ohälsa 
hos arbetstagare samt vilket stöd har Du av instrumentet för att utforma 
insatser/interventioner?

Vilka interventioner görs för de personer som redan har en god hälsa och som enbart 
behöver förbättra sin hälsa något eller bevara sin nuvarande hälsa?
  
Vilka positiva effekter ser du att WAI kan bidra med för arbetstagaren, 
företagshälsovården och Finland?

Vilka negativa effekter ser du att WAI kan ge för arbetstagaren, företagshälsovården 
och Finland?

Vilka etiska dilemman kan förekomma vid användningen av WAI?   

Anser Du att Du skulle vilja komplettera indexet med någon/några frågor för att göra 
det mer fullständigt? I så fall varför och vilken/vilka typer av frågor? 

Hur skulle ni kunna använda WAI på ett bättre sätt än det ni gör idag?
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Bilaga 3

Work Ability Index (WAI) / Arbetsförmågeindex (AFM-index) 
Svensk version (Arbets- och miljömedicin Uppsala, 2009).  
*Motsvarande fråga i den finska versionen (Toumi et al., 1998) anges inom parentes 

0. Vilka är de huvudsakliga kraven i Ditt arbete? 

Mentala / psykiska    
Fysiska    
Både mentala/psykiska och fysiska    
  
*(fråga 1) 
1. Vi antar att Din arbetsförmåga, då den var som bäst värderas med 10 poäng.  
Vilket poängtal skulle du då ge din nuvarande arbetsförmåga? – Kryssa lämplig siffra 
(0 betyder att du inte alls kan arbeta nu och 10 att din arbetsförmåga är som allra bäst 
just nu) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

*(fråga 2a)
2. Hur bedömer Du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de fysiska 
krav arbetet ställer? 
mycket god  5 

ganska god  4
någorlunda  3
ganska dålig  2
mycket dålig  1

*(fråga 2b)
3. Hur bedömer Du din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de mentala 
och psykiska krav som arbetet ställer 
mycket god  5
ganska god  4
någorlunda  3  
ganska dålig  2
mycket dålig  1

*(fråga 3)
4. Markera på listan vilka sjukdomar, skador eller besvär som Du för närvarande har.  
Obs. Ange både sådant som Du själv anser att Du lider av och sådant som Du fått  
besked av läkare att Du har:       
  1. Ja, enligt läkare 2. Ja, enligt min åsikt läkare 3. Nej 

Sviter av tidigare olycksfallsskada (tex huvud/nackskada stor brännskada) 1  2 3

Sjukdom i rygg, leder, muskler el skelett (tex förslitna leder, långvarig  1 2 3

led- el muskelvärk, ledgångsreumatism, ischias)  
Sjukdom i hjärta el blodkärl (tex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt) 1  2 3

Sjukdom i luftvägar el lungor (tex astma, svår luftrörskatarr, emfysem)  1  2 3
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Psykiska problem (tex ”nervösa besvär”, depression, ångest,  
svår sömnstörning)   1  2 3

Sjukdom i nervsystemet el öron, ögon(tex hörselskada,  
ögonsjukdom, epilepsi)   1  2 3

Sjukdom i magen/matsmältningsorganen 
(tex magkatarr, magsår, gallsten, lever- el tarmsjukdom)  1  2 3

Sjukdom i urinvägar el könsorgan 
(tex njursjukdom, inflammation i äggstockar el prostata)  1  2 3

Hudsjukdom (tex eksem, psoriasis)   1  2 3

Tumör el cancer   1  2 3

Ämnesomsättningssjukdom/ätstörning  
(tex svår övervikt, anorexi, bulimi, sockersjuka, struma)  1  2 3

Blodsjukdom (tex blodbrist/anemi)   1  2 3

Medfött fel/missbildning som är handikappande  1  2 3

Annan sjukdom eller handikapp   1  2 3

ange vad………………………………………………………………………………. 

*(fråga 4)
5. Hindras eller besväras du i ditt nuvarande arbete av den/de sjukdomar, skador el 
besvär som du angivit i föregående fråga? (Du kan kryssa i flera alternativ) 

Har ingen sjukdom, skada el besvär   6                    

Nej, sjukdomen hindrar el besvärar inte alls i mitt arbete  6
Jag klarar arbetet men får besvär   5
Jag är ibland tvungen att minska på arbetstakten el  
ändra arbetssätt    4
Jag är ofta tvungen att minska på arbetstakten el  
ändra arbetssätt   3
Jag klarar endast ett deltidsarbete   2
Jag är helt oförmögen att arbeta   1

*(fråga 5)
6. Hur många dagar under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt varit borta 
från arbetet p.g.a. egen sjukdom (sjukskrivning, vård, behandling el undersökning)? 
ingen dag  5
1-7 dagar  4
8-24 dagar   3
25-99 dagar   2
100-365 dagar  1

*(fråga 6)
7. Med tanke på Din hälsa - tror Du att nej, Du kan arbeta i Ditt nuvarande yrke även 
om två år? 
knappast  1 

kanske  4
ja, troligtvis  7

*(fråga 7a)
8. Har du under den senaste månaden känt att du har mått bra av dina dagliga sysslor? 
Ange med kryss i det alternativ som stämmer bäst. 
ofta   4
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ganska ofta   3
då och då  2
ganska sällan  1
aldrig  0

*(fråga 7b)
9. Har du under den senaste månaden varit pigg och företagsam? 
Ange med kryss i det alternativ som stämmer bäst. 
ofta   4
ganska ofta   3
då och då  2
ganska sällan  1
aldrig  0

*(fråga 7c)
10. Har du under den senaste månaden känt dig optimistisk inför framtiden? 
Ange med kryss i det alternativ som stämmer bäst. 
ofta   4
ganska ofta   3
då och då  2
ganska sällan  1
aldrig  0


